
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 18.3.2021 § 23 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: NayaDaya Oy; Lapinjärven sisäinen ja ulkoinen 

empatiatutkimus  

 

NayaDaya tarjoaa palvelua jossa laaditaan Lapinjärven kunnan empa-

tiatutkimukset kartoittamalla kuntabrändin vaikutukset asukkaiden ja 

muualla Suomessa asuvien tunteisiin ja osallisuuteen. Tutkimus suorite-

taan strategian laadinnan ja elinkeinotoimen sekä markkinoinnin pohjak-

si.  

 

Päätös Päätän hyväksyä tarjouksen liitteen mukaisesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Strategian laadinnan ja elinkeinotoimen sekä markkinoinnin pohjalle 

laadittavan Lapinjärven brändin ja tunnettavuuden selvittämiseen on 

varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.  

 

NayaDaya tarjoaa poikkeuksellista tapaa tehdä analyysiä kuntalaisten 

suhteesta kuntaan sekä kunnan tunnettavuudesta sekä tuottaa informaa-

tiota empatian lisäämiseksi a ja myös kielteisten asioiden käsittelyyn 

kunnassa.  

 

Hallintosääntö 29 § 

Kustannukset Sisäisen ja ulkoisen empatiautkimuksen suunnittelu ja 

toteutus, ulkoisen tutkimuksen online-paneeli, tunnedatan 

analysointi, infografiikan toteutus, tulosten 

tulkinta, raportointi, työpaja ja projektinnhallinta - 

Molemmat tutkimukset yhteensä 7 900 € + ALV 

 

Valtuusto KP 1301 

 

Allekirjoitus  

 

18.3.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu NayaDaya Oy 

 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 18.3.2021 § 23 
Päätöspöytäkirja 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:____19.3.2021_________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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